
Geacht raadslid,  
  
In navolging op onze planpresentatie ‘De Vlinderhof’, waarin wij de inwoners van Deil hebben 
verzocht te reageren op hetgeen wij graag zouden willen realiseren, hebben wij het initiatief 
genomen om deze respondenten met onderstaand schrijven te informeren over de aanstaande 
Informatieavond en het onderzoek door Bureau Nieuwblauw. Graag nemen wij u ook mee in 
deze berichtgeving.  
  
Met vriendelijke groet,  
  
====  
  
Geachte lezer,   
  
Wanneer ik zeg: ‘Woonplan De Vlinderhof in Deil’, dan gaat er waarschijnlijk een (klein) belletje 
bij u rinkelen.   
  
U heeft vorig jaar deelgenomen aan een onderzoek waarin uw mening gevraagd werd over het 
woonplan om aan de Beemdstraat 80 woningen te realiseren. Uw reacties waren overweldigend 
positief, waarvoor onze dank! Met uw reacties onder de arm zijn wij naar de gemeente West 
Betuwe getogen en hebben overleg gevoerd.   
Daarna bleef het een tijd lang stil ..  
  
Vervolgens hebben we getracht om onze plannen verder af te stemmen met de gemeente. 
Vanuit de gemeente zijn daarop een aantal aanvullende kritische kanttekeningen geplaatst over 
met name het verkeer en vragen over de juiste aansluiting van het plan ‘De Vlinderhof’ bij de 
Ontwikkelvisie Deil. Op deze punten zijn we direct aan de slag gegaan met het initiëren en 
uitvoeren van een aanvullend onderzoek. Daarnaast heeft de gemeente West Betuwe inmiddels 
ook haar eigen onderzoek woningbouw in Deil uitgezet. Hiervoor is Bureau NieuwBlauw uit 
Zaltbommel in de arm genomen.  
  
Het gevolg hiervan is natuurlijk dat de planvorming rondom woningbouw in Deil langer zal gaan 
duren dan voorzien.   
  
Wat kunt u de komende tijd verwachten   
De gemeente West Betuwe organiseert in overleg met Dorpsraad Deil binnenkort een 
informatieavond in dorpshuis het Duifhuis. Naast deze informatieavond heeft het College 
besloten om ook een enquête te houden onder de inwoners van Deil.   
  
U zal door Bureau NieuwBlauw gevraagd worden naar uw voorkeurslocatie voor de uitbreiding 
van Deil. Deze kunt u middels een pionnetje op een kaart met mogelijke gebieden aangeven. 
Daarna worden de enquêteresultaten in twee weken in een rapportage uitgewerkt. Begin maart 
kunnen we de eerste resultaten verwachten.  
  
Informatieavond en enquête  
Waarom ik u schrijf? Omdat Deil ontzettend betrokken is bij de leefbaarheid en 
toekomstbestendigheid van het dorp en bij de wens voor woningbouw. Nu wij zoveel positieve 
reacties hebben mogen ontvangen wil ik u vragen om, als het u schikt, aanwezig te zijn bij de 
komende informatieavond in het Dorpshuis. Ook wil ik u vragen om nogmaals uw stem te laten 
horen in de enquête.   
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Zodra wij meer informatie hebben over de informatieavond zullen wij u inlichten.  
  
Laten we Deil als een mooi dorp houden waar het fijn wonen en leven is voor iedereen:  
Voor starters, voor senioren en voor uzelf natuurlijk.  
  
Met vriendelijke groet,  
initiatiefnemer   
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